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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
01/12/2021 14:14

Lloc: Sala de Plens
Data: 26 d’octubre de 2021
ASSISTENTS:

Sessió núm.: 13/2021
Hora: 20:05 a 21:25 h

President: Vicente Zaragozá Alberola (alcalde)

Regidors i regidores:
Regidors/es del grup municipal PSOE
Jose Iván Cuenca Navarro (portaveu)
Felipe Garcia Iborra
Trinidad Martínez Jiménez
Carmen Giner Zaragozá
Francisco Gómez Rebollo
Laura Millán Palau
Manuel Rosales Cobo
Maria Pilar Castaño Lemos
Benigno Bodón Valiente
Amparo Alapont Chilet

Regidors/es del grup municipal PP
Ignacio Ventura Garcia (portaveu)
Cristina Antón Zaragozá
Inmaculada Gutiérrez González

Secretària general: Paz Zaragozá Campos
Interventora: Manuela Montero Mouriz

Regidors absents / Regidores absentes
Josefina Zaragozá Naranjo

Regidora del grup municipal
MUNICIPAL
Raquel Sánchez Grande (portaveu)

COMPROMIS

Regidor del grup municipal EUPV:SE
Valentín Mateos Mañas (portaveu)

A Silla, al lloc, la data i l’hora indicats, es reuneixen les persones relacionades, en la condició que per a
cadascuna s’hi assenyala, per tal de realitzar la sessió prèviament convocada. Els assumptes tractats,
incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar en la convocatòria, són els del següent
.

ORDRE DEL DIA:
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINÀRIA [28-09-2021. M11] i EXTRAORDINÀRIA [13-102021. M12]: APROVACIÓ.
2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
2.1. Resolucions SEGRA: de la núm. 2.428 de 20/09/2021 fins a la núm. 2.664 de 15/10/2021.
2.2. Actes de la Junta de Govern Local: M35/2021 (17-09-2021) fins a la M38/2021 (08-10-2021).
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3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1. Aprovació del Reglament Consell Local de la Dona 2021.
3.2. Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària del servei de piscina
coberta municipal de Silla. Aprovació inicial.
3.3. Moció presentada per l’ A.C. Falla Port de Silla per al nomenament d’una plaça o carrer del
municipi amb el nom del cronista Josep Antich i Brocal.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
01/12/2021 14:14

FIRMADO POR

4. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA

5. PRECS I PREGUNTES
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

L’Alcalde proposa un minut de silenci en manifestació de repulsa de la violència, en particular de la violència
de gènere i per totes les víctimes de la pandèmia provocada pel coronavirus.
El portaveu del grup municipal PP, sol·licita que s'estenga el minut de silenci a un veí del poble que va
morir recentment, l'ex president del Consell local Agrari, José Alapont.
La Presidència obri la sessió i procedeix a tractar els assumptes de l’ordre del dia amb el resultat que tot
seguit s’indica.
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINARIA [28-09-2021. M11] i EXTRAORDINÀRIA [13-10-2021.
M12] : APROVACIÓ.
Es dóna compte dels esborranys de les actes de les sessions anteriors, ordinària del dia 28 de setembre de
2021 i extraordinària del 13 d’octubre de 2021, les quals s’han fet arribar als regidors i a les regidores amb
anterioritat a la sessió.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes-del-ple/ es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària
i, en particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la
Secretaria municipal.

.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb setze (16) vots a favor (12 PSOE, 3 PP,
1 COMPROMÍS), ACORDA:
Primer. Aprovar l’esborrany de les actes de les sessions anteriors, ordinària del dia 28 de setembre de 2021
i extraordinària del dia 13 d’octubre del 2021, sense introduir-hi cap esmena.

2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
2.1. Resolucions SEGRA: de la núm. 2428 de 20/09/2021 fins a la núm. 2.664 de 15/10/2021.
2.2. Actes de la Junta de Govern Local: M35/2021 (17-09-2021) fins a la M38/2021 (08-10-2021).
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La Presidència obri el punt i es produeixen diferents preguntes i contestacions en relació amb els
Decrets/Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local, aprovades a l’Ajuntament.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes-del-ple/ es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària
i, en particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la
Secretaria municipal.
La regidora del grup municipal COMPROMIS, Raquel Sánchez Grande, pregunta en relació al acta de la
JGL de 24 de setembre que tractac el pla colonial,quines seran les modificacions d’aquest.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
01/12/2021 14:14

FIRMADO POR

El regidor del grup municipal PP, Ignacio Ventura García, pregunta per l’acta número 36 de 27 de setembre,
de la jubilació de la persona de l’oficina del consumidor, si ja hi ha algú a càrrec d'aquesta oficina i si
continua oberta i en quin horari.
Els membres presents del Ple de l’Ajuntament queden assabentats.

3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1. Aprovació del Reglament del Consell de la Dona 2021.
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents
1. L’article 105 de la Constitució Espanyola, estableix el principi pel qual la llei regularà l’audiència als
ciutadans directament o mitjançant les organitzacions i associacions reconegudes per llei en el procediment
d’elaboració de les disposicions administratives que els afecten.
2. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ha
considerat necessari reforçar la participació ciutadana en el procediment d’elaboració de les normes, i inclou
prèviament a l’aprovació d’una norma el sol·licitar l’opinió de la ciutadania sobre problemes que se pretenen
solucionar amb l’iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius de la norma i les
possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
3. L’Ajuntament de Silla actualment disposa d’un Reglament del Consell Local de la Dona que va ser
publicat definitivament en el BOP Nº 295 de data 12 de desembre de 2009.
4. L’Ajuntament de Silla, té previst aprovar un nou Reglament del Consell Local de la Dona que establixca
.

les normes per a regular el Consell Local de la Dona.
4. El Reglament ha estat elaborat pels serveis tècnics del Departament d’Igualtat de l’Ajuntament de Silla,
escoltant totes les iniciatives de les àrees implicades i grups polítics i existeix ara mateix una esborrany del
Reglament, la qual, s’exposa al públic per a que la ciutadania participe amb les seues iniciatives, abans d’
aprovar-se per l’Ajuntament.
5. El Reglament s’ha sotmès a consulta pública mitjançant el tauler electrònic de l’Ajuntament de Silla en
seu electrònica www.silla.sedipualba.es, previ a la seua aprovació, durant el termini de vint dies per a
demanar l’opinió de la ciutadania i en especial dels subjectes i organitzacions més representatives
potencialment afectades per la futura norma.
6. Durant el termini d’exposició no s’ha presentat cap proposta ciutadana.
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Fonament
1. Resulta aplicable la normativa següent:
− Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
− Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana
(LRLCV).
− Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
01/12/2021 14:14

(LPACAP).
2. Resulten d’especial rellevància, pel que fa a l’objecte d’aquest assumpte, els preceptes següents:
− Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local (LBRL).
Article 49
L'aprovació de les ordenances locals s'ajustarà al següent procediment:
a) Aprovació inicial pel Ple.
b) Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies per a la presentación de
reclamacions i suggeriments.
c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini i aprovació definitiva pel
Ple.
En el cas que no s’haja presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord
fins a les hores provisional.
− Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques
(LPACAP).
Article 133. Participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i
reglaments.
1. Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una
consulta pública, a través del portal web de l’administració competent, en què es demanarà l’opinió dels
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma, sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l’oportunitat de l’aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
2. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.

.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb setze (16) vots a favor (12 PSOE-PSPV,
3 PP, 1 COMPROMÍS), ACORDA:
Primer. Derogar l’actual Reglament del Consell Local de la Dona de l’Ajuntament de Silla publicat
definitivament en el BOP Nº 295 de data 12 de desembre de 2009.
Segon. Aprovar inicialment el Reglament del Consell Local de la Dona de l’Ajuntament de Silla elaborat pel
servei d’Igualtat municipal.
Tercer. Sotmetre a informació publica i audiència a les persones interessades aquesta aprovació pel
termini de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant inserció d’anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de València, tauler electrònic de l’Ajuntament, termini en el qual es podrà
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consultar l’expedient a les dependències municipals amb l’advertiment de que, en cas de no presentar-se
cap reclamació, s’entendrà definitivament aprovada fins a aquest moment provisional.

3.2. Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària del servei de piscina
coberta municipal de Silla. Aprovació inicial.
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
01/12/2021 14:14

FIRMADO POR

Antecedents
En ús de les facultats conferides pels articles 31.1 i 142 de la Constitució, i pels articles 4.1.a), 84.1.a) i 105
de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 20.6
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i en la Disposició addicional primera de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària. L’Ajuntament de Silla estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no tributàri per la
prestació del servei de piscina coberta municipal de Silla.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
− Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local (LBRL).
− Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
− Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
− RDL 2/2004, 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
− Llei 58/2003, de 17 desembre, Llei General tributària.
− Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
L’Enginyera tècnica ha emés estudi de viabilitat de la concessió del servei de piscina coberta municipal de
silla.
El tresorer accidental hi ha emés informe 63/2021 de data 13 d’octubre de 2021.
La Secretaria ha emés informe de data 13 d’octubre de 2021.
La Viceinterventora ha emès informe 174/2021 de data 14 d’octubre de 2021
.

Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.
El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb tretze (13) vots a favor (12 PSOE-PSPV, 1
COMPROMÍS), un (1) vot en contra (1 EUPV-SE) i tres (3) abstencions (3 PP), ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària del
servei de piscina coberta municipal de Silla.
"ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL PÚBLICA NO TRIBUTÀRIA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI PISCINA COBERTA MUNICIPAL DE SILLA
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Article 1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats conferides pels articles 31.3 i 142 de la Constitució i per l’article 20.6 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,
aquest ajuntament estableix la prestació patrimonial pública no tributària per la prestació del servei de
piscina coberta municipal de Silla, que es regirà per aquesta ordenança, no fiscal, tenint en compte també el
reglament d’instal·lacions esportives publicat al BOP núm. 132, de 5 de juny de 2001, i les seues
actualitzacions.
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
01/12/2021 14:14

Article 2. Objecte
És objecte d’aquesta ordenança regular la tarifa a satisfer per les persones beneficiàries com a
contraprestació del servei de piscina coberta municipal de la qual és titular l'Ajuntament de Silla i que presta
l'empresa concessionària del servei, en els termes del contracte de concessió en cada moment vigent.
La titularitat del servei de piscina coberta correspondrà en tot cas a l'Ajuntament de Silla, qui tindrà les
facultats d'organització i de decisió. Les facultats de gestió del servei són de competència de l'empresa
concessionària, d’acord amb les activitats o usos afectats per l’Ordenança tècnica municipal reguladora del
servei de piscina coberta i les seues actualitzacions. Aquesta haurà de resoldre, sense perjudici de les
facultats revisores de l'Ajuntament, les gestions que siguen necessàries en la prestació del servei i
n’informarà a l'Ajuntament en aquells casos que es detallen en aquesta ordenança.
Article 3. Concepte de tarifa
Les tarifes i altres drets econòmics que ha de percebre la concessionària per la prestació dels serveis tenen
naturalesa d'ingrés no tributari.
Article 4 Modificació de la tarifa
L'establiment o la modificació de les tarifes correspondrà al Ple de la corporació, el qual haurà de tramitar
l'oportuna modificació de l'ordenança.
Article 5. Obligats al pagament
1. La prestació del servei, així com la realització de les activitats a què es refereix l'article 1 d'aquesta
ordenança, comportarà una contraprestació econòmica, com a tarifa, que percebrà la concessionària
directament dels abonats en els termes aprovats per l'Ajuntament de Silla en el contracte de gestió de servei
públic adjudicat a aquesta, i regulats en aquesta ordenança, en aplicació del principi d'autofinançament del
servei.
Estan obligats al pagament totes les persones físiques i jurídiques i les entitats a les quals es refereix
l’article 35 de la Llei 58/2003, general tributària, que utilitzen els serveis.
.

Són substituts de l’obligat al pagament, en el supòsit d'utilització dels serveis pels menors d'edat o
incapacitats, les persones que legalment tinguen la pàtria potestat o els seus representants legals.
Article 6. Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir naix quan se sol·licita o s’inicia la prestació del servei. Quan la prestació
siga periòdica, l’obligació de contribuir naix el primer dia del període en cada cas establert.
Article 7. Tarifes
La quota que han de pagar els usuaris de cadascun dels serveis regulats en aquesta ordenança es
determinarà segons les quanties que s’indiquen tot seguit:
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CURSILLOS DE NATACIÓN
BEBÉS, NATACIÓN INFANTIL, ADULTOS, AQUAGYM
PENSIONISTAS
DESEMPLEADOS, MINUSVALÍA,2ª ACTIVIDAD, A PARTIR DEL 2º HERMANO

ABONOS ACTIVIDADES
ABONO GENERAL
PENSIONISTAS, MINUSVALÍA
DESEMPLEADOS
ABONO FAMILIAR (2 MIEMBROS)
ESTUDIANTE
EMPRESA/ENSEÑANZA (lunes a viernes de 13 a 17 hs,sábados 9 a 13 hs)
SOLO PISCINA (lunes a viernes 7 a 17 hs, sábados 10 a 12 hs)
CUERPOS DE SEGURIDAD
ABONADO GENERAL MAÑANAS O TARDES
ABONADO GENERAL MAÑANAS PENSIONISTA
SOLO GIMNASIO MAÑANAS
SOLO COLECTIVAS MAÑANA
CURSILLO X 1 DÍA -ABONO GENERAL MAÑANAS O TARDES
CURSILLO X 1 DÍA -ABONO GENERAL MAÑANAS O TARDES MINUSVALIA
CURSILLO X 1 DÍA- ABONO GENERAL MAÑANAS PENSIONISTA
CURSILLO X 2 DÍAS -ABONO GENERAL MAÑANAS O TARDES
CURSILLO X 2 DÍAS -ABONO GENERAL MAÑANAS O TARDES MINUSVALIA
CURSILLO X 2 DÍAS -ABONO GENERAL MAÑANAS PENSIONISTA
CURSILLO X 3 DÍAS -ABONO GENERAL MAÑANAS O TARDES
CURSILLO X 3 DÍAS -ABONO GENERAL MAÑANAS O TARDES MINUSVALIA
CURSILLO X 3 DÍAS -ABONO GENERAL MAÑANAS PENSIONISTA

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
01/12/2021 14:14
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ENTRADA PUNTUAL
GENERAL
REDUCIDA (pensionista, minusvalía, menor de edad)
MINI

PRECIOS ACTIVIDADES TRIMESTRALES PRECIOS ACTIVIDADES ANUALES
1 DIA
2 DIAS
3 DIAS
1 DIA
2 DIAS
3 DIAS
52,45 €
104,95 €
157,40 € 125,88 €
251,9 €
377,8 €
35,00 €
70,00 €
98,00 €
84,00 €
168,0 €
235,0 €
43,70 €
87,45 €
131,15 € 104,88 € 209,88 €
314,76 €

MENSUAL
TRIMESTRAL
35,00 €
89,25 €
26,00 €
66,30 €
26,00 €
66,30 €
55,00 €
140,25 €
20,00 €
51,00 €
24,00 €
61,20 €
23,00 €
58,65 €
17,50 €
44,63 €
25,00 €
63,75 €
20,00 €
51,00 €
20,00 €
51,00 €
20,00 €
51,00 €
36,11 €
110,46 €
29,38 €
91,33 €
26,92 €
73,10 €
50,99 €
143,40 €
41,78 €
128,52 €
36,83 €
102,85 €
75,29 €
187,98 €
62,13 €
165,67 €
50,65 €
126,65 €

ANUAL
308,00 €
228,80 €
228,80 €
484,00 €
176,00 €
211,20 €
202,40 €
154,00 €
220,00 €
176,00 €
176,00 €
176,00 €
278,88 €
257,88 €
206,40 €
404,88 €
362,88 €
290,40 €
500,16 €
467,76 €
357,60 €

ENTRADA Y SALIDA DE LA INSTALACIÓN
10:00 A 11:30 HS
14:00 A 16:00 HS
20:30 A 21:30 HS
9:00 A 13:00 HS
SOLO SÁBADOS

BONO 10 ENTRADAS GENERAL
BONO ESPECIAL (10 classes particulares infantil)
BONO ESPECIAL MINUSVALIA (10 classes particulares infantil minusvalia)
ALQUILER CALLES

4,50 €
3,50 €
2,50 €

36,00 €
150,00 €
120,00 €
29,50 €

Persones en situació de pensionista: es refereix a les persones que reben una pensió per jubilació laboral.
.

Persones en situació de discapacitat/minusvalidesa: es refereix a les persones amb una disminució física
reconeguda per organisme públic que tinga competència per declarar aquesta incapacitat en un percentatge
de més del 33%.
Els abonaments tindran una caducitat de dotze mesos.
Article 8. Normativa municipal
El règim aplicable al servei de piscina coberta municipal no regulat en aquesta ordenança serà el que està
establert en el reglament d’instal·lacions esportives i les seues actualitzacions.
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Article 9. Normes de gestió i recaptació
1. El pagament de la prestació s’efectuarà mitjançant els rebuts que l’empresa gestora del servei gire als
obligats al pagament pel servei de piscina municipal.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
01/12/2021 14:14

FIRMADO POR

2.

La periodicitat de facturació. El període de facturació serà mensual, trimestral o anual, segons
l’abonament que haja elegit la persona usuària.

3.

L'empresa concessionària del servei serà la responsable de la confecció i l’emissió dels oportuns
documents i de la percepció de les quantitats que es deguen. A aquest efecte, la concessionària emetrà,
amb la periodicitat corresponent, un únic document que englobarà tots aquells conceptes dels quals
haja realitzat la seua facturació, així com el detall dels ingressos i pendent d’ingressar.

4.

El pagament dels abonaments s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària o mitjançant el seu ingrés via
els canals d'atenció existents a cada moment.

5.

L'impagament de rebuts donarà lloc a l’inici de la via de constrenyiment, de les prestacions patrimonials
públiques no tributàries previstes en aquesta ordenança, en tant que ingressos de dret públic,
s’efectuarà de conformitat amb els procediments i prerrogatives establertes per als tributs en la Llei
general tributària i en el Reglament general de recaptació.

Article 10. Infraccions i sancions
Allò que no es preveu en matèria de recaptació, així com en la de responsabilitat per incompliment de
l’ordenança i frau, s’aplicaran les normes contingudes en l’Ordenança general de gestió i recaptació, la Llei
general tributària i el Reglament general de recaptació.
Disposició final
DISPOSICIÓ FINAL. Aquesta ordenança entrarà en vigor quan es publique l’aprovació definitiva, d'acord
amb el que es preveu en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local. "
Segon. Sotmetre a informació publica i audiència a les persones interessades l’aprovació d’aquesta
ordenança, pel termini de 30 dies per la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant inserció
d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, tauler d’edictes i web de l’Ajuntament, termini en el
qual es podrà consultar l’expedient a les dependències municipals amb l’advertiment de que, en cas de no
presentar-se cap reclamació, s’entendrà definitivament aprovada la modificació fins a aquest moment
provisional.

.

3.3. Moció presentada per l’ AC Falla Port de Silla per al nomenament d’una plaça o carrer del
municipi amb el nom del cronista Josep Antich i Brocal.
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta feta per l’A.C. Falla Port de Silla per al
nomenament d’una plaça o carrer del municipi amb el nom del cronista Josep Antich i Brocal; la qual es
transcriu literalment a continuació:
“Mireia Micó García, com a secretària de l’Associació Cultural Falla Port de Silla, mitjançant el present escrit,
eleve al Ple de l’Ajuntament de Silla per a la seua discussió, la següent
PROPOSTA D’ACORD
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Josep Antich i Brocal ha dedicat la vida, pràcticament, a la professió de cronista. Són quatre dècades
destinades a localitzar les nostres arrels com a poble. Mai ha deixat d’investigar. És una persona metòdica,
ordenada, honesta, respectuosa amb les fonts i amb les persones, sensible i molt observadora, de memòria
prodigiosa, propera, de tracte correcte i molt amable.
El nostre poble ha d’estar molt orgullós d’haver tingut un Cronista que no tots els pobles tenen, i que millor
manera de recordar-lo que dedicar-li un carrer al seu nom quan encara està viu i podria gaudir d’aquest
mèrit.
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
01/12/2021 14:14

Carrers i espais de la nostra localitat estan dedicats a persones que han contribuït al seu progrés i qualitat
de vida i considerem que Josep Antich i Brocal és una d'elles.
A aquesta sol·licitud adjuntem una ressenya biogràfica de Josep Antich i Brocal justificat la nostra proposta.
“El passat dia 18 de juny assistirem alguns fallers de la Falla Port de Silla a la presentació del llibre “Toponímia Popular de Silla” del
nostre col·laborador de Llibret i Cronista de Silla, Josep Antich. Una vegada més ens mostra el seu compromís pel poble, la generositat
per fer-nos partícips de tot el seu saber. Una vegada més ens deixà bocabadats amb les explicacions. Per a nosaltres la seua
col·laboració, des de fa molts anys, en el llibret de falla és un motiu d'orgull. I per això la Junta Directiva ha pensat i aprovat, demanar a
l'ajuntament de Silla un carrer amb el nom: Cronista Josep Antich.
Però abans hem anat a sa casa a parlar amb ell, i contar-li un poc la nostra idea i que ell ens contara també la seua vida. I una vegada
refet de la sorpresa, tot açò ens ha contat:
Comença a estudiar en l'Escola Primària Lluís Vives de 1954 a 1962. No cal dir que fou un estudiant exemplar i va finalitzar el curs amb
bones notes. Aleshores l'ensenyament secundari no era gratuït, i en casa, semblava que cursar el batxiller era impossible perquè
estava reservat només als rics del poble, però com que era molt bon estudiant, el director del Lluís Vives proposà que podia entrar
becat a l'Institut Sant Vicent Ferrer de València, i sa mare acceptà, més que res perquè estudiaria un bon ofici, i encara que lo seu eren
les lletres i sempre ha volgut ser mestre, hagué d'estudiar ciències per obligació. Aixina fou com estudià formació professional FP2 en
Sant Vicent Ferrer de 1962-1967, en la rama elèctrica.
I baix la influència de conviure amb educadors salesians i professors falangistes, va créixer al si d'una cultura castellana, d'educació
religiosa i de tradició ultra conservadora, on tan sols es fomentava una filosofia: la del espiritu nacional".
A partir de 1967, per raons personals decideix treballar deixant de costat els estudis de Peritatge Industrial. Comença a Silla en
l’empresa Ganal, i com tenia una bona base de tecnologia el contractaren per al departament d'automatització i postvenda, la qual cosa
li permetia viatjar contínuament a posar en marxa modernes granges avícoles i porcines. El 1972 el van cridar al servei militar, estant
destinat a l’Agrupació Logística núm. 3, a les casernes de l’Albereda de València, un període que no li agrada recordar.
En tornar a casa continua treballant en Ganal. En 1974 es va casar amb Mari Carmen Domingo Farinós, la qual l’acompanyava per tot
Espanya mentre ell posava en funcionament les granges.

.

I arriba el temps de la Transició, on no dubta en assumir el seu compromís social. En novembre de 1976 forma part de la primera
executiva del PSOE local, ocupant posteriorment diversos càrrecs orgànics; també participà en l'associacionisme veïnal i com a
representat del partit formà part del CUIDES (Comité Unitari i Democràtic de Silla). En Ganal entrà a formar part del sindicat UGT, i
com a delegat, comencen a reivindicar millores en les condicions laborals, de seguretat, econòmiques... Foren anys molt durs, ja que
eren els últims anys del sindicat vertical i els empresaris encara feien barbaritats. Acomiadaren a quatre dels seus companys
sindicalistes, a ell no pogueren acomiadar-lo perquè el necessitaven, però com a càstig el canviaren a un departament pitjor, i per orgull
va decidir moure. Estigué en Ganal treballant des de 1968 a 1978.
Com que no volia estar cobrant de l’atur, li proposen gestionar l’administració de l’autoescola ABC, fins que arriben les primeres
eleccions democràtiques i entrà a formar part del govern municipal format per PSOE i el PC. Recorda que estant en la platja la vespra
del Crist, el 5 d'agost de 1979, llegint la premsa es va assabentar que l’alcalde Alberto Vedreño havia sol·licitat la baixa per malaltia i
com ell era el primer tinent d'alcalde, havia d'ostentar el càrrec d'alcalde provisional. Estigué quatre mesos exercint com a alcalde, i
hagué d'enfrontar-se a molts problemes, molts disgustos. Va viure i patir de ben a prop els efectes de la Batalla de València, el canvi de
retolació de carrers, i la més grossa, la posterior història del 23-F.
Fou el primer director i redactor del Butlletí d'Informació Municipal (BIM), en 1980, i fou en aquest moment quan se li desperta la
necessitat d’investigar i escriure sobre la història i el costumari del poble, en comprovar que no havia quasi res investigat ni escrit.
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A mitjan legislatura, el seu ex cap de Ganal li proposà viatjar a Tobruk (Líbia) a posar en marxa una granja experimental. Primer va
estar tres mesos, deixà la granja funcionant i tornà a Silla, però li proposaren continuar durant un any com a director de les
instal·lacions. L’única condició que va demanar fou que l’acompanyara un mecànic espanyol (Francisco Brull “paquiu”, un dels
acomiadats de Ganal) i que la família poguera estar amb ells. Li ho acceptaren tot.
Acabat el contracte li proposen renovar durant cinc anys més per fer-se càrrec d'un nou projecte més important, però no el va poder
dirigir perquè Espanya havia entrat en l'OTAN i no era del grat del govern libi, rebutjant així la proposta espanyola.
Era el 1983 i va trobar treball en Almussafes, en SECNA, una empresa italiana de colorants naturals, encarregant-se del manteniment
elèctric. Recorda que aleshores nasqué el seu segon fill, i com aquell treball no li agradava massa, l’any 1989 es presentà a unes
oposicions a l’Ajuntament de València, i va aprovar, estant destinat a l’àrea d’Enllumenat Públic. Aleshores ja era funcionari, el futur el
tenia resolt i va considerar arribat el moment d’aprovar l’assignatura pendent: estudiar una carrera de lletres en la Universitat. Es
presentà als quatre accessos que hi havia per a majors de 25 anys: Dret, Filosofia, Psicologia i Geografia i Història. Aprovà els quatre,
però es va decantar per Geografia i Història perquè li agradava més i era l'única que es podia estudiar integrament per la vesprada.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
01/12/2021 14:14

FIRMADO POR

Treballava com a inspector en l'ajuntament nou, al costat del Mestalla i prop de la Facultat, però en la legislatura de 1991-95, sent
alcalde Francesc Baixauli, torna a la política activa. És el regidor d'Urbanisme quan s’estava tramitant el PGOU de 1992, i per tant, va
haver de demanar una excedència per càrrec públic. Compaginat els estudis amb la política, va aprovar ininterrompudament la carrera
de cinc anys.
Ja era llicenciat en Geografia i Història, però allò no era suficient. Es va matricular en un Màster en el CEU San Pablo (que li va costar
400.000 pessetes), obtenint el títol oficial de Biblioteconomia i Arxivística. En acabar el Màster, es matricula en l’Escola Normal de
Magisteri per a estudiar el Curs d’Adaptació Psicopedagògica, CAP, realitzant les pràctiques docents que eren obligades per a poder
exercir de professor d'Institut, el seu somni, però com ja tenia plaça fixa en l’Ajuntament de València no era lògic entrar en la Borsa de
treball de la Conselleria per fer substitucions per tot el territori.
Quan torna al treball ja governa del Partit Popular. Li costà déu i ajuda tornar al mateix lloc on estava i on treballava tan a gust. Gràcies
a Esteve Villagrasa, un bon sindicalista de Silla, al que sempre estarà agraït, ho va aconseguir. No obstant, amb el currículum que
havia aconseguit i els diversos cursets que havia realitzat, entre altres el Grau Superior de Valencià en la Conselleria, va intentar el
trasllat a l’Àrea de Cultura. Però el primer intent va fracassar. Aleshores. L’arqueòleg Vicent Lerma estava organitzant el nou Museu
d'Història de València, li comentà que donava el perfil perfecte per documentar les exposicions temporals. Josep va tramitar el trasllat
de la part tècnica a la part cultural, va demanar al seu regidor que el deixara marxar, i quan ja estava el tràmit administratiu en la Junta
de Govern, es va assabentar que aquell lloc de treball ja estava adjudicat a una altra persona recomanada.
Decebut per la situació, Josep es va centrar totalment en la investigació, iniciant durant diversos anys una ruta per tots els arxius i
hemeroteques de València recollint els documents que han servit de base als articles i els llibres que té publicats. I en reconeixement a
la seua dedicació en la recerca del passat de Silla, l’ajuntament presidit per Josep Lluís Pitarch, el va nomenar Cronista Oficial de la
Ciutat , l’any 2003.
Fou membre fundador del Centre d'Estudis Locals (CEL), col·laborador i redactor de la revista Algudor.
El 2009 dissenya i imparteix el curs de Recerca i Documentació Arxivística que li encomana el Col·legi d’Arqueòlegs de València.
El 2010 obté plaça d’interí com a Tècnic de Gestió Cultural i Arxiu Històric de Silla, encarregant-se de diverses gestions com
l’ordenació dels fons antics i la catalogació documental, creant bases de dades amb milers de referències arxivístiques.

.

Ha col·laborat en el catàleg de la col·lecció museogràfica de la Torre Musulmana, i fou promotor i director del Museu Arqueològic
(MARS).
En l'Oficina de Turisme donà classes durant dos cursos a les futures monitores, i va impartir diverses conferències d’història local en
els Instituts de Silla i Picassent.
El 2014, faltant encara sis mesos, va demanar la jubilació anticipada per poder atendre adequadament la seua esposa afectada
d'Alzheimer. Continuant la mala ratxa, en maig de 2019 Josep va patir un ictus que li va provocar seqüeles. Quatre mesos després va
morir l’esposa, i quan estava refent-se del dol, en juliol de 2020 torna a patir un segon ictus que l’ha deixat amb una xicoteta lesió
cerebral i afectat física i psicològicament, obligant-lo a renunciar al seu últim desig, aconseguir el Doctorat.
A hores d’ara s’entreté evocant la seua biografia. Comenta que ja té escrites 60 pàgines dels cinc primers anys de vida. Són moltes
pàgines, em diu, però que són necessàries per a comprendre com era sa casa, l'entorn de la infància, el carrer, el veïnat, el poble... Em
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diu, somrient, que a casa encara té, ben guardades, totes les llibretes de l'escola, dels deures, els llibres d'estudiar, tant de menut com
de jove, i per suposat els apunts d'universitari.
A nivell literari sempre ha escrit per afició i també per sentiment. L’any 1980 va obtindre l'accèssit en els “Premis Otilia Gadea” en la
modalitat de narrativa, amb l'obra “Fulles de Fang”. Guanyà la tercera i la quarta edició del “Premi Lluerna” de Poesia, un gènere que
també ha treballat, però que reserva a la seua intimitat. Té publicats 93 articles en llibrets de falla, BIM, Magazim, el Punt, l’Algudor,
etc. i 12 llibres editats.
Va ser pregoner de les festes de l’any 2008, i nomenat Porrot d'Honor 2015 a l'activitat cultural, i a hores d’ara col·labora, amb la
manera que les forces li ho permeten, en un treball col·lectiu sobre la Carxofa de Silla.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
01/12/2021 14:14

FIRMADO POR

Pràcticament, Josep Antich ha dedicat la vida a la professió de cronista. Són quatre dècades destinades a localitzar les nostres arrels
com a poble. Mai ha deixat d'investigar. És una persona metòdica, ordenada, honesta, respectuosa amb les fonts i amb les persones,
sensible i molt observadora, de memòria prodigiosa, propera, de tracte correcte i molt amable.
Ha segut un plaer escoltar-lo. El temps es deté quan estàs amb ell. Comença a parlar i a recordar i les hores passen tranquil·lament, tal
com és ell. El nostre poble ha d'estar molt orgullós d'haver tingut un Cronista que no tots els pobles tenen, i què millor manera de
recordar-lo que dedicar-li un carrer al seu nom quan encara està viu i podria gaudir del mèrit.
BIBLIOGRAFIA DE JOSEP ANTICH
Fulles de Fang. 1980
Retrospectiva urbana de Silla. 2004. Segona edició en 2007.
El Molí de les Xiques. 2007 (amb Marcos Marí i Cinta Rodríguez).
Silla, bressol d’artistes. 2008
Silla en temps del còlera. 2009
Homenatge a Armando Lemos. 2009 (amb Marcos Marí)
Tres campions de Silla. 2009
Quan la Séquia Reial va arribar a Silla. 2014
Silla en la Memòria Històrica. 2017
La Parròquia de nostra Senyora dels Àngels de Silla. 2017
Toponímia popular de Silla. Zona urbana. 2021
Toponímia popular de Silla. Zona rural. 2021”

Per tot això, demanem d’adopció del següent
ACORD
Que s'inicie expedient per a nomenar amb el nom de Josep Antich i Brocal un carrer o una plaça del nostre
municipi, en agraïment a la tasca realitzada en bé del nostre poble de Silla.”
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSOE-PSPV, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACORDA:
Primer. Iniciar l’expedient per a nomenar amb el nom de Josep Antich i Brocal un carrer o una plaça del nostre
.

municipi, en agraïment a la tasca realitzada en bé del nostre poble de Silla.
Segon. Traslladar aquesta resolució a les persones interessades i a l’Àrea d’Urbanisme.

4. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA.
Ignacio Ventura Garcia, en qualitat de portaveu i regidor del grup municipal PP, presenta la “Moció en defensa
del cultius de Silla” per a debat i aprovació del Ple de l’Ajuntament, la qual se sotmet a votació la seua inclusió
en l’ordre del dia del Ple de l’Ajuntament, i, per majoria dels membres presents, amb dotze (12) vots en contra
(12 PSOE), (4) quatre vots a favor (3 PP, 1 EUPV) i 1 vot d’abstenció (1 COMPROMIS), DESESTIMA la
inclusió de la moció a l’ordre del dia.
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5. PRECS I PREGUNTES
S’obri el torn de precs i preguntes, realitzant-se diverses intervencions.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes-del-ple/ es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària
i, en particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la
Secretaria municipal.
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
01/12/2021 14:14

El regidor del grup municipal EUPV, Valentín Mateos Mañas, exposa, referent a les obres d’urbanització a
executar per l’agent urbanitzador l’Alter, en quin estat es troben.
Hi ha moltes preguntes de veïns del Molí de Magalló próxims al Rajolar, de per què les obres estan parades,
què ocurreix; i de les obres de l’Alteró, que continuen paralitzades; demanem que se posen totes les
mesures per a què siguen finalitzades al més prompte possible.
La regidora del grup municipal COMPROMÍS, Ráquel Sánchez, comenta que va sol·licitar per escrit quantes
persones treballen en l'equip social base, i encara no m'ha arribat.
Continua la portaveu del grup COMPROMÍ referent a les obres, hi ha moltes obres en marxa, hi ha una
planificació?. Voldria que s'explique les obres d'accessibilitat al mercat i si s'ha previst alguna obra amb
perspectiva de gènere.
El regidor del grup municipal PP, Ignacio Ventura, referent a les mocions d’urgència, demana que es canvie
el criteri.
Continua, va sol·licitar que es mirara la possibilitat de demanar ajuda a la Conselleria per la pluja, s'ha fet
alguna cosa?. En relació al reasfaltat de carrers: tenen pla de seguretat?, quin és el seguiment d'aqueix pla
de seguretat?. El divendres en el col·legi Reis Catòlics van començar unes obres i els operaris no van
deixar passar als alumnes: no hi havia ningú de l'Ajuntament per a coordinar la situació.
Continua el portaveu del grup municipal PP, referent als contenidors, que es programe millor la campanya
de màrqueting; hi ha contenidors molt plens es recullen dies alterns. Pla Edificant, hi ha reajustament
d'anualitats. La coberta de Verge dels Desemparats, quan comencen les obres?
Continua, referent al parc gossos Molí de Magalló, s'ha fet una actuació però finalment s'ha tapat i s'ha
quedat com estava, per què?; les obres del CEIP el Patí quan acabaran?.
.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Sense més assumptes a tractar, l’alcalde alça la sessió i, perquè hi conste, estenc aquesta acta.
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